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Hladilnik - zamrzovalnik 

FH-MEDIKA-700ECTFT 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. 
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij! 
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta. 
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2 OPIS PROIZVODA  

2. 1 TEHNIČNI OPIS  
 
V teh navodilih za uporabo opisan hladilnik proizvaja hlad z nizkotlačnim izparevanjem 
hladilne tekočine, kot je HCFC ali HFC v toplotnem izmenjevalniku (uparjalnik). Tako nastala 
para bo z mehansko kompresijo pod visokim pritiskom (kompresor) obnovljena in v tekoči 
obliki vrnjena, ter nato v nadaljevanju v toplotnem izmenjevalniku (kondenzatorju) ohlajena.  
Pravilna in enakomerna porazdelitev zraka v hladilniku je zagotovljena z enim ali več 
ventilatorji na motorni pogon (odvisno od modela).  
Naprava je sestavljena iz, v enem kosu izdelane, modularne strukture z oblogo  
iz različnih materialov in izolacijo iz penastega poliuretana, ki ima gostoto  
43 kg/m³.  
Merilna naprava se nahaja na sprednji strani, ki nekaterim modelom zapira   
motorni prostor, v katerem se lahko nahaja tudi kondenzacijska enota, in električne žice in se 
zapre na sprednji strani.  
V notranjosti je naprava opremljena s primernimi stojali za nošenje paličnih predmetov (žična 
mreža), izvlečnimi predali, ali, na nekaterih modelih, tudi s košarami iz jekla. 
Pri vseh napravah so vrata opremljena s samodejno vrnitvijo napravo za zapiranje in 
držanjem vrat, ter z magnetnim tesnilom, ki zagotavlja popolno tesnjenje in ga je enostavno 
zamenjati.  
Že pri načrtovanju in konstruiranju so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi za zagotavljanje varnosti 
naprav pod vsemi pogoji, vključno z zaobljenimi robovi v notranjosti, potek pare v 
kondenzator, brez grobih površin, zaščitenimi premičnimi ali nevarnimi deli, itd. 
Za vse modele podjetja Fiocchetti je maksimalna nosljivost nosilcev in predalov 30 kg pri 
enakomerno porazdeljeni teži.  
 
POMEMBNO: v primeru pokvarjene neonske žarnice ali notranje osvetlitve je treba le-to 
zamenjati s svetlobnim virom enakih značilnosti.  
Vsi modeli so namenjeni za uporabo v zaprtih prostorih in vgradnja na zunanjih površinah ni 
dovoljena. 
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3 VARNOST 

3.1 OSNOVNA VARNOSTNA NAVODILA  
 
Pozorno preberite ta navodila za uporabo in striktno upoštevajte v njih navedena navodila.  
Uporabnik je sam odgovoren za vsa dejanja, ki se bi izvršila ob neupoštevanju teh navodil. 
V nadaljevanju so našteta osnovna varnostna navodila:  
- z mokrimi rokami ali nogami se ne dotikajte naprave, 
- ne potiskajte izvijačev ali podobnega med varnostne naprave ali med gibljive dele, 
- da bi napravo izključili od napetosti, ne vlecite za električni kabel, 
- poskrbite, da naprave ne bodo uporabljale nepooblaščene osebe, 
- preden se lotite čiščenja ali vzdrževanja, napravo izključite in električni kabel izklopite iz 

električnega omrežja, 
- v primeru motenj ali napak je treba napravo izključiti. Na noben način ne poskušajte sami 

odpraviti motnje ali napake, temveč se obrnite na za to usposobljeno osebje.  
 
POMEMBNO: Za zagotavljanje korektnega delovanja mora biti nastavljena temperatura 
vedno nižja od temperature prostora, izjema so modeli serije TER.  
 

3.3 NEDOVOLJENO DELOVANJE 
 
Naprava ne sme delovati:  
- naprava ne sme biti izpostavljena zunanjim razmeram,  
- za napajanje naprave ne uporabljajte podaljškov ali adapterjev, 
- naprave ne uporabljajte v območju, kjer obstaja nevarnost eksplozije ali požara, 
- naprave ne uporabljajte v bližini izvorov toplote.  
V kolikor se bo naprava vgradila v kakršnokoli pohištvo, je potrebno zagotoviti pravilen pretok 
zraka kondenzatorja (kompresor in motorni ventilator), saj v nasprotnem primeru garancija 
takoj preneha.  
 

3.4 VARNOST IN PREPREČEVANJE NESREČ  
 
Pri zasnovi so bili upoštevani primerni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja uporabnika. 
V nadaljevanju so navedeni ukrepi, ki jih je treba upoštevati, da se prepreči mehanske 
nevarnosti: 
- Stabilnost: naprava je zasnovana in izdelana tako, da je pri uporabi pod ustreznimi 

delovnimi pogoji stabilna, kot tudi pri popolnoma raztegnjenih policah / predalih in se lahko 
uporabljajo brez tveganja prevrnitve ali nenadnih premikov. 

- Površine, robovi in vogali: dostopni deli naprave, v kolikor se z njo ustrezno ravna, nimajo 
ostrih kotov, ostrih robov ali grobe površine, ki bi lahko povzročila poškodbe. 

- Premični deli naprave: premični deli naprave so zasnovani, izdelani in nameščeni tako, da 
so preprečene nevarnosti zaradi premikov. Gibljivi deli so zaščiteni s fiksnimi zaščitnimi 
varnostmi napravami za preprečevanje nenamernega dotika, ki lahko privede do nesreče. 
 

SEZNAM UKREPOV ZA PREPREČEVANJE DRUGIH TVEGANJ: 
o Električna napetost: naprava je bila zasnovana, zgrajena in opremljena tako, da je ob 

ustrezni uporabi preprečena nevarnost električnega udara in so upoštevani vsi varnostni 
predpisi. 

o Hrup: naprava je bila zasnovana in izdelana tako, da so nevarnosti zaradi emisije hrupa 
zmanjšane na minimum (raven hrupa, vedno pod 70 dB). 
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3.5 UPORABNA VARNOSTNA NAVODILA  
 
Izrecno je prepovedano: 
- poškodovati ali odstraniti oblogo uparjalnika, ki uporabnika ščiti pred tveganjem, da bi se 

porezal na lamelah uparjalnika, 
- odstranitev ploščic na notranjem robu motornega prostora, na kateri so tehnični podatki in 

opozorila glede na ustrezno ozemljitev, 
- odstraniti ploščico, ki se nahaja na varnostnem pokrovu uparjalnika in opozarja na to, da 

mora biti naprava pred vsakim posegom izključena iz napajanja.  
 
Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za varnost naprave, če zgornja navodila niso 
upoštevana.  
 

4 TRANSPORT IN RAVNANJE 

4.1 TRANSPORT IN SKLADIŠ ČENJE 
 
Naprava mora biti transportirana in skladiščena izključno navpično ter v skladu z navodili, ki 
so napisana na embalaži.   

4.2 POSTAVITEV 
 
Nepravilna postavitev lahko povzroči poškodbe na napravi in resno nevarnost za uporabnika. 
Inštalater mora zaradi tega upoštevati naslednja splošna navodila: 
  
- zagotovite vsaj 3 cm odmik naprave od vseh sten, 
- prostor mora biti dobro prezračen, 
- odstranite od virov toplote, 
- preprečite neposredno sončno osvetlitev, 
- odstranite embalažo, 
- odstranite v notranjosti priložen pribor, 
- odstranite leseni podstavek, 
- za postavitev naprave uporabite libelo. Prilagodite nivelirne noge na kovinski osnovi 

enote, če je to potrebno (pri modelih opremljenih z nastavljivimi nogami) (glej sliko). 
- preden napravo izpraznite, odstranite PVC folijo, s katero je ovita, 
- da odstranite zaščitni premaz v notranjosti, notranjost obrišite z mehko krpo, namočeno v 

alkohol.  

4.3 OŽIČENJE IN ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 
 
Električni sistem in povezave morajo biti izvedene s strani strokovnjaka - električarja.  
Zaradi varnosti izrecno upoštevajte naslednje smernice:  
- prepričajte se, da so električne naprave ustreznih dimenzij, oz. da ustrezajo porabi 

energije naprave, 
- v kolikor vtič naprave ni kompatibilen z vtičnico, je treba vtičnico zamenjati s primerno, z 

zagotovitvijo, da je zamenjana vtičnica dovoljena in ustreza vsem zakonskim zahtevam, 
- ne uporabljajte reduktorjev ali adapterjev.  
Naprava mora biti ustrezno ozemljena in v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami. V 
primeru poškodbe napajalnega kabla, ga mora, da bi se izognili kakršnemu koli tveganju, 
zamenjati proizvajalec, pooblaščeni serviser ali strokovno servisno osebje s podobnimi 
spretnostmi. 
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4.4 NASTAVLJANJE 
 
Pred pričetkom obratovanja naprave je treba izvesti serijo pregledov za ugotavljanje 
morebitnih poškodb, ki bi lahko nastale med prevozom, skladiščenjem ali postavitvijo. 
 

4.4.1 Predhodni pregledi:  
 
- preverite stanje napajalnega kabla (brez poškodb, vrezov ali prask), 
- preverite, da so nogice, tečaji vrat in police stabilne, 
- preverite stanje notranjih in zunanjih sestavnih delov (plinovodi, elementi izmenjevalnika 

toplote, ventilatorji, električne komponente, itd); preverite tudi, ali so vsi deli trdno pritrjen 
na svoje mesto, 

- preverite, ali so tesnila vrat poškodovana (zlomljena ali opraskana), in ali se vrata zaprejo 
in hermetično zatisnejo,  

- preverite, da TFT zaslon ni poškodovan.  
 
POMEMEBNO:  
Medtem, ko je v uporabi, mora biti oprema nameš čena daleč od navzkrižnih vplivov 
motorjev, generatorjev, infrarde čih žarkov, radijskih oddajnikov, telefonov, ki lahk o 
imajo negativne posledice na napravo. 
 
 
Da bi dosegli najboljše delovanje aparata, mora uporabnik upoštevati tudi naslednja 
navodila: 

 4.4.2 Navodila za optimalno delovanje  
 

- ne zapirajte zračnikov za motor, 
- materiale enakomerno razporedite po primernih policah ali predalih. Ne postavljajte 

izdelkov v hladilniku neposredno na podlago ali proti steni, na vrata ali fiksne varnostne 
dele, 

- poskrbite, da so vrata zaprta, 
- poskrbite, da je odtok za odtaljeno vodo čist, 
- omejite pogostost in trajanje odpiranja vrat; z vsakim odpiranjem vrat se notranja 

temperatura spremeni z možnostjo nastanka ledu na uparjalniku,  
- redno opravljanje tekočega vzdrževanja (glej čiščenje kondenzatorja, poglavje 6.3),  
- material, ki ga vstavljate, naj bo sobne temperature, da se omogoči pravilno postopno 

hlajenje v hladilniku,  
- oskrba z električno energijo naj bo takšna, kot je navedeno na tehnični ploščici (+-10 %),  
- naprava je zasnovana in izdelana za delo pri okvirni temperaturi med 15 °C in 25 °C ter pri 

relativni vlažnosti 60 %. V primeru, da bodo zunanje delovne razmere drugačne od 
opredeljenih, s strani proizvajalca ne bo mogoče doseči zagotovljene zmogljivosti. 
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5 NADZORNA PLOŠČA ECT -F 
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5.1  OPIS NADZORNE PLOŠČE ECT-F 
 

 
 

5.2 ECT-F CONTROL - DELOVANJE  
 

Predstavitev 
Hladilnik/zamrzovalnik je opremljen z najnovejšo generacijo elektronskih regulatorjev z LCD 
alfanumeričnim osvetljenim prikazovalnikom za prikaz temperature in delovnih operacij, z 
natančnostjo 0,1 °C. Krmilnik omogoča kar največjo zaščito v primeru alarmov in okvar, 
signalizira kritične razmere in registrira vse dogodke, da bi pomagal serviserju pri analizi in s 
tem pospešil rešitev kakršnih koli težav. Varnost je na najvišji ravni z alarmi za visoke in 
nizke temperature, okvare električnega toka, odprta vrata, kot tudi samodejnim testiranjem. 
ECT - F nadzorna plošča je opremljena z notranjo uro, da katalogizira vse dogodke, in je v 
kompletu z RS485 vrati (samo brez DMLP) za dvosmerno telemetrijo (z namenskimi moduli 
kot dodatna oprema). Če je nameščen tudi DMLP digitalni monitor, sta RS485 in ura 
nameščena le na DMLP. 
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5.2.1 Vklop  
 
Po priključitvi napajalnega kabla opreme, se na zaslonu prikaže "stand-by", ki kaže na 
prisotnost električnega omrežja. S pritiskom na eno od tipk za dve sekundi boste zamenjali 
prikaz: na zaslonu se prikaže (v zaporedju) pozdravno sporočilo, ime programske opreme in 
različico nameščene programske opreme. Za pravilno delovanje DMLP pred prvim zagonom 
in za pravilno shranjevanje podatkov preverite uro in datum (glej 5.2.3), ter jih po potrebi 
nastavite (glej 5.2.10).  
(* Meni lahko zaščitite z geslom, uporabniško geslo = 00 ni zaščite).  

5.2.2 Izklop  

Po pritisku na tipko  se na zaslonu prikaže  , potem pritisnite 

. Zahtevana bo potrditev izbranega ukaza:  . 

Za potrditev ponovno pritisnite  , ali   za preklic (Ecs) in vrnitev v glavni meni. 

Pomembno: za izhod iz razli čnih menijev pritisnite  ,  da se vrnete na prikaz  
dejanskih delovnih razmer  (* meni zaščiten z geslom, če je uporabniško ime = 00, ni 
zaščite). 

5.2.3 Prilagoditev zaslona  
  
Ko je ECT-F vklopljen, lahko prikaz na zaslonu prilagodite s pritiski na tipko  ter 

izbirate med 4 različnimi prednastavljenimi načini:  

  

 

 

 

 

 

(Opcijsko)

PAUSE      + 4,5 °C 12: 44    12/03/06 S + 4,0 °C / 4,5 °C 56% Rh + 4,5 °C

Način 1 (privzeto) Na čin 2 Način 3 Način 4
Delovni status in 
temperatura

Datum in čas Nastavljena točka in 
temperatura

Relativna vlažnost 
(samo z instaliranim 
senzorjem za vlažnost)



 
 

 
laboratorijski pribor  |  kemikalije  |  diagnostika  |  laboratorijska, medicinska, procesna oprema  |  laboratorijsko pohištvo  |  kalibracijski laboratorij  |  servis 

 

8 

Opis delovnega statusa na zaslonu  
 

NIZ 
 

OPIS POTEKAJOČE OPERACIJE  

PAUSE Kompresor je izključen, čakanje na naslednji hladilni ciklus. 
COOL Kompresor deluje, da bi dosegel želeno temperaturo. 

WAIT DEFROST Po ročni zahtevi za odtajanje, hladilnik čaka na potrebne pogoje, za samodejno 
nadaljevaje z odtajanjem. 

ACCESS DENIED Zavrnjen poskus dostopa do menija ali zavrnitev ročnega zagona odtajevanja, če 
pogoji niso ustrezni za izvršitev tovrstnega ukaza. 

DEFROST Odtajanje opreme,  ogrevanje uparjalnika.  
DRIPPING Zadnja faza odtajanja opreme,  ki omogoča odtekanje kondenzata. 

RECOVERY Po odtajevanju se vklopi kompresor za ponoven doseg želene temperature. 

DOOR Odprta vrata (takoj zapreti!). 
HEATING Faza ogrevanja (SAMO ZA PREDNASTAVLJENE MODELE). 

 

5.2.4 ECT-F Control – opis menija  

S pritiskom tipke  dostopate do funkcij, ki so na voljo.  

S pritiskanjem tipke  ali  se premikate po meniju.   
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Vklop TURN OFF m1

Nastavitev želene temperature CHANGE SET m2

Nastavitev želene vrednosti CHANGE Rh% m3 (SAMO IZBRANI MODELI) 

Začetek odtajanja DEFROST m4

Zagon kompresorja na čas DEEP FREEZE m5 (SAMO IZBRANI MODELI) 

Prikaz "ALARM LIST" seznama ALARM LIST m6

Izbira jezika                          
(IT/EN/FR/DE/ES) LANGUAGE m7

Nastavitev uporabniškega gesla PASSWORD m8

Dostop do servisnega menija SERVICE MENU m9

Nastavitev datuma/časa CLOCK SET m1m

POMEMBNO: Servisni meni je 
je dostopen samo z geslom. 

 
 

5.2.5 Kako spremeniti nastavitev temperature  

Pritisnite na  in se s pritiskanjem tipke  ali  premikajte po meniju, da 

dosežete . 

Potrdite s pritiskom na : zaslon bo pričel utripati in prikazana bo trenutno nastavljena 
temperatura.  

Temperaturo nastavljate s pritiskanjem tipke  ali , v razponu 0,1 °C.  

 

Potrdite s pritiskom na  in zaslon vas bo vprašal po potrditvi ali izhodu iz menija. 

 

Potrdite s pritiskom na  in zaslon bo prikazal  in regulator bo 
ponovno zagnal operacijo z novo nastavljeno temperaturo.  

SAMO ZA PREDNASTAVLJENE 
MODELE 

SAMO ZA PREDNASTAVLJENE 
MODELE 

SAMO ZA PREDNASTAVLJENE 
MODELE 

SAMO ZA PREDNASTAVLJENE 
MODELE 
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Pritisnite na  , da preprečite nove nastavitve in se vrnete v prejšnji meni.  

Pomembno: za izhod iz razli čnih menijev, pritiskajte  , dokler se ne bo na 
zaslonu pokazal prvi na čin. 
 

5.2.6 Posebna funkcija: DOCTOR VIEW  

S pritiskom za nekaj sekund na tipko  se bo vklopila funkcija INFO DOKTOR-VIEW, ki 
bo samodejno prikazala glavne nastavitve opreme in bo začela s testiranjem njihove 
celovitosti, kot sledi:  
- Buzzer test (št. 5 "bip") (zvokovni znak), 
- Prednastavljene nastavitve, 
- Dejanska temperatura uparjalnika, 
- Dejanska temperatura kondenzatorja, 

 
Če oprema nima nameščenega DMLP (Digital Monitor), funkcija Doctor View prikazuje 
tudi: 

- Nastavitev alarma nizke temperature (LT) in nastavitev alarma visoke temperature (HT), s 
časovno zakasnitvijo, 

- Nastavitve priprtih vrat (dovoljeni čas delovanja pri odprtih vratih). 

Za opustitev funkcije DOCTOR - VIEW pred koncem preverjanja pritisnite  .  
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5.2.7 Alarmi in napake 
 
V primeru alarma se vključi zvočni signal (buzzer) z utripajočim zaslonom, ki prikazuje 
(izmenično) kodo alarma in nastavljen privzeti vizualni način. Dogodek je registriran v 
seznam opozoril. Regulator shrani zadnjih 12 alarmov in za vsak alarm naslednje podatke: 
• VRSTA ALARMA, 
• DOSEŽENOST KRITIČNE TEMPERATURE, 
• TRAJANJE ALARMA  (pri alarmu za nizko/visoko temperaturo), 
• DATUM/ČAS pričetka in konca alarma (samo v primeru težav z energijo).  
 
Opis kode alarma 
  
• VISOKA TEMPERATURA:     Koda <HT>  
• IZPAD ELEKTRIČNE ENERGIJE:    Koda <B>  
• NIZKA TEMPERATURA:     Koda <LT>  
• VRATA ODPRTA:      Koda <Door > 
 
 Opis sporo čila izpada - alarma 
 

SPOROČILO 
 

VRSTA KRITIČNEGA STANJA  

 

PROBE S1  Okvarjen senzor termostata (poklicati servis). 

PROBE S2 Okvarjen senzor uparjalnika (poklicati servis). 

PROBE S3 Okvarjen senzor kondenzatorja (poklicati servis). 

LOW EVAP Dosežena najnižja temperatura izparevanja (glej poglavje št. 12). 

HIGH CONDENS Dosežena najvišja temperatura kondenziranja (glej poglavje št. 12). 

h00:m00 Izgubljeni podatki o času (glej poglavje št. 12). 

DEFROST TIME Neustrezen čas odtajanja (glej poglavje št. 12). 

COMPRESSOR 
WORK 

Doseženo največje dovoljeno neprekinjeno delovanje kompresorja v % v 
zadnjih 24 urah (glej poglavje št. 12). 

32C Motnje v spominu za napake (poklicati servis). 

DIRTY COND Neustrezna izmenjava toplote: očistite kondenzator. 

ALARM NOTICED Vklopil se je alarm temperature v prisotnosti ali odsotnosti omrežja. 

 
 

V PRIMERU NAPAKE S1 BO HLADILNIK DO PRIHODA SERVISE RJA DELOVAL 
NEMOTENO. 
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Opozorilo na alarm  
 
Ko je alarm končan, se na zaslonu izmenično (vsake 4 sekunde), prikazuje sporočilo 

 in standardni prednastavljeni zaslon, dokler uporabnik ne dostopi do 

menija seznam opozoril . 
 
 
Pregled shranjenega seznama alarmov 
 

Pritisnite tipko  in se s pritiskanjem na  ali  premikajte po meniju, da 

dosežete . 

Potrdite s pritiskom tipke   in na zaslonu bo prikazano . 
 
Navedena številka kaže skupno število alarmov od zadnje ponastavitve. V primeru brez 
alarmov, se na zaslonu izpiše "NO EVENT NOTICED". 

V primeru alarma pritisnite na  , da vstopite v meni alarma in se prikažejo ustrezne 
informacije/podrobnosti.  

Seznam se prikaže od zadnje do prve, s pritiskom tipke . 
Podatke je možno razbrati, kot je prikazano v spodnjem diagramu:  
 

 
*Za pregled alarmov, do katerih je prišlo zaradi izpada električne energije, neprekinjeno 

pritiskajte na tipko  in prikazani bodo začetek datum/ura (S) ter konec datum/ura (E) 
alarma. 
V primeru, da je nameščen DMLP, so vsi alarmi shranjeni v ECT-F nadzorni plošči in se z 
njimi samostojno upravlja, neodvisno od DMLP digitalnega monitora. Funkcionalne 
pomanjkljivosti pa so kljub temu vklopljene. 
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5.2.8 Odtajevanje 
 
Oprema, razvita z ECT-F Control, ima napredno upravljanje s cikli odtajevanja. Odtajevanje 
deluje le, če je potrebno, s čimer je, za stroškovno u činkovito delovanje, drasti čno 
zmanjšano število ciklov. Zaradi tega ro čno odtajevanje ni nikoli potrebno.  
 
V kolikor je, zaradi kakršnega koli razloga, ročno odtajevanje potrebno, najprej kontaktirajte  
servisno službo, šele nato sledite temu postopku: 

Pritisnite tipko  in se s pritiskanjem tipke  ali   premikajte po meniju, da 

dosežete . 

Potrdite s pritiskom tipke  in na zaslonu bo prikazan:  

Pritisnite  , da potrdite postopek ročnega odtajevanja. 

Pritisnite tipko  , da prekličete postopek in se vrnete v osnovni meni.  
 
Na zaslonu se prikaže sporočilo "DEFROST" (odtajevanje), sledi "DRIPPING" (kapljanje) in 
"RECOVERY" (okrevanje) - faze odtajevanja. Radi bi vas opozorili na napredno funkcijo 
odtajanja v izogib uporabe tega postopka : če je potrjeno ročno delovanje odtajevanja, 
kontrolna plošča čaka na ustrezne pogoje za začetek cikla. V tej fazi bo zaslon še naprej 
vsake 4 sekunde prikazal postopke v teku, izmenična sporočila:  

 
Če izpolnjeni pogoji za odtajanje nikakor niso doseženi, bo regulator prikazal sporočilo: 

 
 

Pritisnite  in se s pritiskanjem tipke  ali   premikajte po meniju, da dosežete 

meni . 

Ta meni bo ponudil možnost, da nastavite novo uporabniško geslo za zaščito vklapljanja in 
izklapljanja kontrolne plošče, skupaj s prednastavljeno temperaturo. Regulator je tovarniško 
nastavljen z geslom = 00, ki uporabniku omogoča vklapljanje in izklapljanje opreme ter 
prosto nastavi prednastavljene točke. 
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Nastavitev zaš čitnega gesla 

Pritisnite tipko  in z uporabo  tipke  ali  izberite številko med 1 in 255. 
 
Sprememba zaš čitnega gesla 

Pritisnite na  in zahtevano bo trenutno geslo. Uporabite tipki  ali  , da 

vstavite geslo (številke med 1 in 255) in ga potrdite s pritiskom tipke . 
V kolikor je geslo pravilno, ga boste sedaj lahko spremenili. Da zaključite s postopkom, 

ponovno pritisnite . 
Če je geslo napačno, se na zaslonu prikaže "WRONG PASSWORD" in nadzorna plošča se 
samodejno vrne v glavni meni. Če je geslo nastavljeno na nič, bo zaščita izključena.  
 
POZOR: V primeru izgube gesla ni nobene možnosti, d a bi ga ponovno pridobili. 
 

5.2.10 Nastavitev ure  

Pritisnite tipko in se s pritiskanjem tipke  ali  premikajte po meniju, da 

dosežete . 

Potrdite s pritiskom tipke   in na zaslonu bo z utripanjem prikazana trenutna vrednost. 

Nastavite vrednosti s pritiskanjem tipke  ali  in nastavljeno vrednost potrdite s 

tipko . Nadaljujete, dokler niso vse vrednosti kot v nastavitvah: 

 
Da se zagotovi ustrezno shranjevanje informacij, ima ECT-F Control alarm za obveščanje, 
ob morebitni izgubi datuma / ure, na zaslonu prikazano z utripajočimi sporočili (izpraznjena 

urna baterija)  
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6 NADZORNA PLOŠČA ECT –F TOUCH 

6.1  OPIS NADZORNE PLOŠČE ECT-F TOUCH 

Oprema z eno komoro 
Datum/ura  Ploš ča INFO1  Status opreme  Ploš ča INFO2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Graf   Ime opreme  STATUSNA ploš ča 
 

Oprema z dvema komorama 
INFO ploš ča 1. komore       Graf 1. komore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 2. komore    INFO ploš ča 2. komore  
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Oprema z eno komoro + obteževalna sonda 
 
Plošča INFO1         Plošča INFO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatura produkta     Alarm produkta z min/max l imitom 
 
Način zaslona : možno je nastaviti stran, ki bo samodejen ohranjevalnik zaslona, če ta nekaj 
časa ne bo v uporabi (glej poglavje 6.2.10 Opis načina nastavitev). Ohranjevalnik bo 
prikazoval temperaturo komore na črnem ozadju, tako da bo lahko čitljiva tudi od daleč. 
Ohranjevalnik zaslona bo preklican, takoj ko se dotaknete zaslona.   
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6.1.1 Uporaba vmesnika strojne opreme  

 

USB slot   za posodobitev programske opreme, programiranje in za 
varnostne kopije podatkov temperature. 

SD card  za shranjevanje vseh funkcionalnih podatkov sistema, 
temperature in tehničnih dokumentov v digitalno obliko. 

SIM Card Slot  za GSM modem (opcijsko). 

    

 
6.2 DELOVANJE ECT-F TOUCH CONTROL  

Predstavitev 
Hladilnik je opremljen z najnovejšo generacijo električnih krmilnikov s 7-inčnim TFT 
zaslonom na dotik. Ta zaslon prikazuje temperaturo in stanje delujoče opreme z 
natančnostjo 0,1 °C. Ta instrument zagotavlja maksimalno varnost v primeru alarmov in 
napak, takoj signalizira kritične razmere in snema vsak dogodek, da bi pomagal serviserju, 
da pospeši analizo in odpravo neustreznih pogojev. 
Varnost je na najvišji ravni s pomočjo alarmov za visoke in nizke temperature, izpad 
električne energije, odprta vrata, kot tudi avtomatski test, da se preprečijo okvare. Varnost je 
zagotovljena tudi v primeru neustreznega releja v kompresorju ali nepravilnega odtajevanja 
relejev, da se prepreči zamrznitev ali pregrevanje izdelkov. 
Instrument vsakih 30 sekund evidentira temperaturo opreme z natančno ločljivostjo 0,1 °C. 
Podatki so registrirani v dveh spominih: prvi je flash pomnilnik, kamor se lahko shrani 1 leto 
dejavnosti; drugi spomin predstavlja Secure Digital (SD), ki deluje kot črna škatlica, saj lahko 
shrani do 10 let podatkov. 
V prikazu je mogoče izbrati podatke za izris grafov iz obeh pomnilnikov. 
V SD so shranjene naslednje informacije: 
• Dan v tednu, datum in ura; 
• Temperatura komor A in B (komora - uparjalnik - kondenzator); 
• Temperatura komor A in B (komora A in komora B z DMLP TOUCH); 
• Temperatura simulatorja stroja (samo pri DMLP TOUCH); 
• Programirane nastavljene vrednosti; 
• Status vrat komor A in B (zaprta - odprta); 
• Trajanje odprtih vrat komore A in komore B; 
• Rele statusa prenosa alarmov (suh kontakt); 
• Napetost akumulatorja (če obstaja); 
• Prisotnost/odsotnost omrežja; 
• Vlažnost in temperatura sonde (če obstaja); 
• Alarmi zaradi visoke in nizke temperature obeh komor in alarmni zamud (samo pri DMLP 

TOUCH); 
• Kode alarmov in napak.  
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6.2.1 Vklop  
 
Po priključitvi napajalnega kabla opreme, se na zaslonu prikaže "stand-by", ki kaže na 
prisotnost električnega omrežja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pritiskom na tri rdeče kvadratke v zaporedju od leve proti desni, se bo oprema vklopila. 
Samo ob prvem vklopu opreme bo samodejno zahteval, da izberete jezik, datum in uro. 
 

6.2.2 Izklop  

 

Da bi napravo izklopili, se morate najprej dotakniti ikone »USER PANEL« in nato se 
dotaknite ikone »SYSTEM OFF«. Zaslon vas bo vprašal za ponovno potrditev. Zaradi tega, 

da bi izklopili sistem, potrdite z dotikom na ali prekličete z dotikom na  . 

OPOZORILO: Če je vklopljena zaščita z geslom, boste morali za izklop sistema vnesti 
pravilno geslo.  
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SPOROČILO NAČIN, KI JE V UPORABI  

PAUSE (pavza) Kompresor je izklopljen, čaka na naslednji cikel hlajenja.  

COOLING (hlajenje) Kompresor je vklopljen, da bi se dosegla nastavljena točka.  

DEFROST (odtajanje)  V teku je odtajanje, npr. segrevanje uparjalnika.  

DRIPPING (odcejanje) Zadnja faza za odtajanje dovoli odtekanje kondenzirane vode.  

RECOVERY (obnovitev) Po fazi odtajanja se kompresor ponovno vklopi, da bi se dosegla 
nastavljena točka.  

HEATING (gretje) Faza gretja je vklopljena (samo za prednastavljene modele). 

 

6.2.3 Opis ploš če INFO 1  
 
      Alarm/napaka v teku ali prej prišlo do nje 
 
 
 
 
 
 
 

N&D funkcija vklopljena  
Način v teku A ali B hladilna enota 

(samo za TWIN verzijo) 

Dotikajte se znaka za temperaturo in pokazane bodo koristne informacije o opremi, tako za 
uporabnika, kot za servisno službo. 

 

            

Dotikajte se zelene 
puščice, da listate 
po straneh, ali se 
dotikajte simbola 
»hišica«, da se 
vrnete na domačo 
stran.  
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6.2.4 Sprememba nastavitve temperature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na domači strani se dotikajte ikone »Nastavljene vrednosti«, dokler ne pridete do želene 
strani. Vstavite novo vrednost in potem pritisnite »OK«.  
Skupaj z nastavitvami lahko uporabnik najde tudi informacije o različnih vklopih/izklopih 
kompresorja in o trenutnih nastavitvah (te so drugačne od »Trenutne nastavitve«, kadar je 
vklopljena  funkcija noč & dan).  
OPOZORILO: Pri vsaki spremembi nastavitve temperature mora biti uporabnik pozoren na 
to, da so nastavljene vrednosti ustrezno modificirane. Če niso, jih mora uporabnik spremeniti 
(glej točko 6.2.6).  
Glede na shranjene produkte je treba nastaviti nekaj stopinj višje ali nižje od trenutnih 
nastavitev: spodnji limit mora biti vedno 2 °C ali 3 °C nižje od nastavljenih; zgornji limit pa 
mora biti vedno 2 °C – 5 °C višji od nastavljene vrednosti. Na primer, za shranjevanje zdravil 
naj uporabnik nastavi vrednost na 8 °C, spodnji limit na 6 °C in zgornji limit na +11 °C. Za 
shranjevanje krvi pa na 4 °C, z limitom nastavljenim na +2 °C in +6 °C.  

6.2.5 Sprememba nastavitve mejnih vrednosti alarma za temperaturo  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na domači strani se dotikajte ikone »Spodnje in zgornje mejne vrednosti«, da bi na želeni 
strani spremenili vrednost. 
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Vstavite novo vrednost in potem pritisnite »OK«. Na tej strani lahko uporabnik spremeni tudi 
zamik alarma za signalizacijo alarma ali odprtih vrat.  

6.2.6 Uporabniška ploš ča  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na domači strani se dotaknite ikone za vrednost baterije na strani za dostop do izbrane 
strani. Na uporabniški strani so prikazane naslednje informacije:  
• Poraba »Snapshot« opreme; 
• Dnevna poraba opreme (zadnjih 24h); 
• Trenutno energetsko omrežje; 
• Najmanjša sprejeta vrednost za signalizacijo »Nizka omrežna napetost«; 
• Baterija na rezervni napetosti; 
• Baterija deluje na stanju rezerve; 
• Baterije obrabljena do rezerve; 
• Nastavitev datuma rezerve baterije.  
 
Dotaknite se ikone »hišica«, da se vrnete na domačo stran. 
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6.2.7 Opis uporabniške ploš če ECT-F TOUCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKONA OPIS 

 
 Izklop naprave.  

 
Prikaz seznama zadnjih 32 alarmov.  

 
Prikaz seznama zadnjih 32 odpiranj vrat.  

 

Z dotikom te ikone lahko uporabnik vstopi v funkcijo Night & Day (noč in 
dan) . 

 
Zažene ročno odtajanje. 

 
Dostop do multimedijskih informacij (z navodili). 

 
Za spremembo datuma in ure. 

 
Za nastavitev jezika.  

 
Za upravljanje uporabniških nastavitev.  

 

Z dotikom te ikone bodo vidni vsi registrirani uporabniki in prav tako 
omogočene povezave oz. dostopi.  

 
Z dotikom te ikone lahko uporabnik shrani izmerjene podatke o temperaturi.  

 

Za vstop v način servisiranja (samo z uporabo gesla).  
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6.2.8 Seznam alarmov   
 
 

Dotikajte se modre 
puščice, da listate po 
seznamu.  

V tem seznamu lahko vidite tip alarma, datum/uro začetka alarma, trajanje in dosežene 
kritične temperature.  
 
 
6.2.9 Seznam alarmov za  odprta vrata 
 

Dotikajte se modre 
puščice, da listate po 
seznamu..  

 
V tem seznamu lahko vidite zadnjih 32 odpiranj in pripadajoč datum, trajanje vsakega 
odpiranja, skupno število odpiranj na dan in število kritičnih odpiranj (>30 sec.).  
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6.2.10 Elektronsko zaklepanje vrat 

Napravo lahko zaščitite pred nepooblaščenim odpiranjem vrat, lahko jo opremite z 
električnim digitalnim ključem za zaklepanje, ki je sestavljen iz majhnega bata postavljenega 
v zgornjem kotu vrat naprave (opcija). Vrata se odprejo z rahlim dotikom ikone ključ na 
domači strani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V času odpiranja vrat se bat samodejno sprosti, da se omogoči takojšnje zapiranje vrat. 
Potem, ko ste na nastavitvah omogočili funkcijo »geslo« iz prej nastavljenega gesla 0000, 
lahko napravo zaščitite pred odpiranjem nepooblaščenih uporabnikov.  
Generično uporabniško geslo je 1234 (glej odst. 6.2.12 geslo). 
 

V meniju »Service«, podmeniju Admin uporabniki, je mogoče ustvariti posebne uporabniške 
profile, katerim bo omogočeno odpiranje vrat s prilagojenim geslom; v tem delu je tudi 
prikazano, koliko odpiranj vrat se je izvršilo v določenem dnevu in kdo jih je odprl.  
V primeru izpada električne energije se lahko vrata odprejo z uporabo namenske tipke, ki je v 
standardni opremi in se nahaja v ovojnici z dokumenti znotraj opreme komore. 
 

 
 

Protivlomna naprava 
 
 
 
 
 
 
 
S pravokotnim gibanjem pritisnite tipko v smeri bata; ko se bat premakne  
navzgor, se vrata odprejo.  
 
Elektronsko zaklepanje: kako ro čno zakleniti in odkleniti (po potrebi)  
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6.2.11  Sterilizator ( če obstaja) 
 
Naprava lahko odstrani bakterije (99%) s skladiščenih produktov in v notranjosti hladilne 
komore.  
Redno vzdrževanje je treba opraviti vsake 3 mesece:  Odklopite opremo iz virov energije 
in hkrati posebej pozorno izključite električni priključek s sprostitvijo vzmeti „muhe“, kot je 
prikazano na sliki 2. Nato z vrtenjem, v nasprotni strani urinega kazalca, odvijte vijak v 
zadnjem delu sterilizatorja, kot je na sliki 1. Zadnji del očistite z vlažno krpo in ga zategnite. 
(Pozor: podpirajte žarnico, saj je izdelana iz stekla, zato poskrbite, da je ne poškodujete). 
Ponovno priključite vzmet „muho“ (slika 2) in vklopite opremo. Zamenjajte zadnji del po 3 
letih (glej poglavje 14). 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Slika 1          Slika 2  Slika 3  

 
6.2.12  Funkcija Night & Day (no č in dan) 
 
To je posebna funkcija, ki omogoča varčevanje z energijo ponoči, med prazniki, ali ko  
se oprema ne uporabljajo pogosto in so vrata še vedno zaprta, z možnostjo zvišanja 
temperature od privzete vrednosti (od 0,1 °C do 2 °C max). To posebno funkcijo si lahko 
sprogramira uporabnik s pomočju spodnjega okenca:  
  
   Zvišanje temp.  Nastavitev dneva/časa  
 Začetna ura        Trajanje (od 0,1 °C do 2 °C)   aktiviranja funkcije 

 
         

     
 
 
 
 
 
 
Vklop/izklop funkcije noč in dan (v 
kolikor ste dan označili za počitnice 
„HOLIDAYS“, morate funkcijo ročno 
deaktivirati).  
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6.2.13  Opis menija Nastavitev sistema 
 
V tem meniju ima uporabnik možnost nastavitve nekaterih posebnih funkcij naprave.  
 

 
 
 

Za nastavitev notranje osvetlitve (od 0 do 100 %). 
 
Za nastavitev osvetljenosti zaslona (MAX med 
delovanjem naprave in MIN med funkcijo N&Din 
ohranjevalnik zaslona.  

 
Za aktiviranje ohranjevalnika zaslona vsako (h) uro 
(od 1 do 12 ali nikoli ---). 

 

Za aktiviranje ali deaktiviranje uporabnikovega 
gesla vpišite: 0000. Generično geslo je 1234. 
 
 
Za nastavitev dneva in ure SMS (samo če je 
nameščen GSM Communicator 2011). 
 
Za uporabo v primeru zamenjave baterije 
medpomnilnika, da se podaljša življenjska doba 
baterije.  
Ko zamenjate baterijo, se dotaknite svetlo modrega 
kvadratka, da vključite       . Samodejno se bo 
zapisal novi datum.  
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6.2.14 Geslo  
 
Omogočanje funkcije „Nadzor uporabniškega gesla“ z ikono SYSTEM SETUP vstopite v 
PSW (Nadzor uporabniškega gesla): 0000, mogoče je zaščititi opremo pred neusposobljenim 
osebjem, ki bi lahko spremenilo pomembne parametre za pravilno delovanje opreme. 

Če je aktivirana kontrola uporabniškega gesla  , bo naprava prosila za geslo pri naslednjih 
operacijah:  

• Vklop 
• Izklop 
• Datum /ura - sprememba  
• Nastavljena temperatura - spremembe  
• Alarma za dosežen min. in max. limit temperature - spremembe  
• Odpiranje vrat (če ima oprema digitalno elektronsko ključavnico). 

Uporabniško geslo je 1234 in se ga lahko spremeni samo z vstopom v na čin servisa – 
administrativni uporabnik.  
 

 

Omogoča poimenovanje naprave, kot bo nato prikazano na domači 
strani.  

 

 

Omogoča vnos številke GSM-a, da v primeru popolne odpovedi sistema 
pošlje SOS SMS (samo, če je nameščen GSM Communicator 2011).  

 

 

Omogoča funkcionalni test zvočnega signala (buzzer) in nastavitev 
kontaktov daljinskega alarma (10 sek).  

 

 

Omogoča vklop ali izklop avdio opreme.  

 

 

Zažene TFT nadgradnjo.  

 

 

Če želite ponovno zagnati sistem (sistem ponovno zaženite le, če je to 
potrebno).  
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6.2.15 Varnostno kopiranje podatkov o temperaturi i z USB 
 

 
Ta meni je koristen za mesečni pregled podatkov o temperaturi s pomočjo podatkov na USB.  

Vnesite mesec / leto, ki ga želite kopirati, dotaknite se ikone in sledite opisanemu 
postopku. 
 
USB bo samodejno ustvaril mapo z vsemi registriranimi podatki.  Ime mape ima posebno 
kodo, ki identificira opremo; zaradi tega je mogoče na USB naložiti različne varnostne kopije 
različne opreme. 

 
 
 
 
 
 
Svetujemo, da za prvi prenos podatkov uporabite SD kartico, da bi v računalnik namestili tudi 
programsko opremo CAPTURE 5.0.  
Programska oprema CAPTURE 5.0 omogoča branje, ustvarjanje in tiskanje dnevno / 
tedensko: grafov, varnostno kopiranje podatkov, shranjene na USB. 
 
 
6.2.16 Varnostno kopiranje podatkov o temperaturi i z SD kartice 
 
Predlagamo, da vsaka dva meseca shranite v računalniku podatke, shranjene na SD kartico, 
da preprečite izgubo podatkov v primeru, da se SD kartica izgubi ali poškoduje.  
Če želite kreirati varnostno kopijo podatkov iz SD kartice, ekstrahirajte SD kartico in naredite 
varnostno kopijo mape v vaš računalnik. Programska oprema CAPTURE 5.0, ki je na voljo 
na kartici SD, bo omogočila branje, ustvarjanje in tiskanje dnevnih / tedenskih grafov, 
izdelavo varnostnih kopij podatkov, shranjenih v USB.  
POMEMBNO:  Tudi, ko je SD kartica ekstrahirana, bodo vsi podatki registrirani. 
POZOR: Da bi zagotovili največjo učinkovitost sistema, svetujemo, da vsaka 3 - 4 leta 
zamenjate SD kartico (glej njene lastnosti v odstavku 14). 
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6.2.17 Programska oprema CAPTURE 5.0 
 
SD kartica vsebuje 3 mape:  

• Varnostne kopije (vključno z vsemi podatki o temperaturi); 
• Dokumenti (vključno s programsko opremo Capture 5.0 in nekaterimi dokumenti, kot 

so priročnik, skica električne napeljave, itd.); 
• Obnovitev (vključno z varnostno kopijo vseh prilagoditev, ki jih je naredil uporabnik). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odstranite SD kartico iz reže. Vstavite jo v računalnik in nato namestite programsko opremo, 
Capture 5.0, ki jo najdete v mapi „Docs“ (dokumenti – CAPTURE 5.0.exe.)  
Po dvokliku na datoteko sledite navodilom na zaslonu. 
 
Mapa „Varnostne kopije“ vsebuje dodatno število nedefiniranih map (001…,002,…003…) in 
datoteko „idsdcard.arg“; pravzaprav, bo operacijski sistem ustvaril novo mapo vsakič, ko 
boste spremenili datum in uro.  
Na ta način se podatki o temperaturi nikoli ni izgubijo ali prepišejo, tudi če uporabnik vnese 
napačen datum. 
 
V zadnji mapi, se vsak dan v naraščajočem vrstnem redu doda "N" število datotek v sqlite 
formatu (leto, mesec, dan…Ex.121019).  
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Odprite Capture 5.0 in izberite časovno obdobje, ki ga želite prenesti (Start-End) - nastavite 
povprečno ločljivost (30 sek - 1 min - 5 min) in kliknite na ikon Open. 
 

 
Dvokliknite samo na mapo „Varnostne kopije“ 
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Nato kliknite na „Load“ (naloži).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POMEMBNO:  
Podatke o temperaturi v Capture 5.0 lahko preko USB priključka prenesete tudi za nazaj (glej 
poglavje 6.2.16).  
Za podrobnejše informacije si oglejte rubriko HELP „pomoč“ na domači strani programske 
opreme. 
 
6.2.18 Signaliziranje alarmov in napak 
 
Alarm ali napaka v teku 
 
Ko je zaznana napaka ali alarm, se na prikazovalniku pojavi naslednja ikona 
in sliši se zvočni alarm. 
 
Dotaknite se ikone, da bi utišali zvočni alarm in pogledali opis alarma. Lahko se dotaknete 
opisa okvare, da bi pridobili več informacij tudi o možni rešitvi problema. Ko pregledate opis, 
se bo ikona alarma pomanjšala na domači strani blizu ikone za temperaturo komore,  da 
signalizira, da je alarm še vedno v teku. Če po 30 minutah napaka / alarm ni odpravljena, se 
bo ponovil zvočni alarm in ikona alarma se bo spet pojavila na sredini zaslona. 
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Alarm ali obvestilo o napaki kon čana 
 
Ko je alarm ali napaka končana, bo uporabnik na domači strani še naprej obveščen, tako 
vizualno (s posebno ikono) in zvočno (beep-beep-beep vsaki 2 min), dokler ne pregleda tipa 
alarma ali napake.  

 
Za prikaz vrste alarma se dotaknite ikone na zaslonu. Ko se vrnete na domačo stran, bo 
ikona samodejno izginila. 
 
6.2.19 Grafi čni prikaz temperature  
 
Na domači strani je nenehno izrisan in prikazan graf temperature za zadnjih 6 ur. Z dotikom 
na graf lahko uporabnik vstopi v način „GRAFIC DETAIL“ (grafične podrobnosti).  

 
 

S pomočjo naslednjih ikon  je mogoče takoj pregledati 
podrobnosti za posamezen dnevni obseg časa, razviden iz grafičnega prikaza.  
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S pritiskom na ikono  je nasprotno mogoče analizirati pretekle registrirane podatke o 
temperaturi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z dotikom naslednje ikone: je uporabniku omogo čen preklop iz spomina 
računalnika na SD kartico.  

Z dotikom ikone lahko uporabnik določi, katero elektrodo želi imeti prikazano v 
grafu na domači strani  (max 3 elektrode hkrati). 
 

 
 
6.2.20 Multimedijske vsebine: (z vajami) 
 
Področje Multimedia omogoča uporabniku, da pregleduje tehnične statične vsebine 
(PDF) in dinamične vsebine (video). 
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S pritiskom na ikono se uporabnik vrne nazaj na domačo stran.  
Ko se uporabnik odloči za izhod iz dela z vajami, se bo sistem ponovno aktiviral in to bo 
trajalo 1-2 minuti. Kljub temu bo oprema še naprej delovala normalno. 
 
6.2.21 Odtajanje 
 
Oprema, ki ima ECT-F TOUCH krmilnik, je opremljena z naprednim vodenjem odtajanja v 
ciklih. Odtajanje se izvede le, če je to potrebno, tako je drasti čno zmanjšano število 
ciklov za stroškovno u činkovito delovanje. Iz tega razloga nikoli ne izvaj ate ročnega 
odtajevanja.   
Samo, če so prisotni pravilni (glede na krmilnik) pogoji, lahko končni uporabnik izvede ročno 
odtajevanje.  
Vsaka faza odtajanja je opisana na domači strani Plošča INFO1. 
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7. Elektri čna zaščita 

 
Oprema je dobavljena z varovalkami (6.3X32) z 10 A ali 15 A (odvisno od modela), ki ščitijo 
pred električnimi šoki, preveč toka in kratkimi stiki.  
Ko odprete vrata, so varovalke za sprednjo ploščo. V primeru napake varovalke, ali kadar jih 
želite zamenjati, z izvijačem odprite škatlico varovalk. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. DMLP DIGITALNI MONITOR NA DOTIK  
 
Predstavitev  
Oprema je lahko opremljena z DMLP Touch Digital Monitor (DMLP digitalni zaslon na dotik). 
Ta instrument je popolnoma neodvisen od krmilnika na dotik ECT-F. Neodvisno evidentira 
temperaturo - s pomočjo PT100 elektrode - in signalizira temperaturne alarme ali napake z 
močjo napake (z uporabo varnostne baterije, ki je standardno priložena in se samodejno 
ponovno napolni). 
 
Varnost je na najvišjih ravneh z alarmi za visoke in nizke temperature, izpad električne 
energije, odprta vrata in diagnostične teste.  
Podatki so registrirani v dveh spominih: prvi je flash pomnilnik, ki lahko shrani 1-letne 
operacije; drugi spomin predstavlja Secure Digital (SD), ki deluje kot črna skrinjica, saj lahko 
shrani do 10 let podatkov. Zahvaljujoč varovalni bateriji, je beleženje temperature 
zagotovljeno do 12 ur tudi v primeru izpada električne energije. DMLP Digital Monitor ima 
standardno 2 suha kontakta. 
 
POMEMBNO: DMLP Digital Monitor je opremljen z varovalnimi baterijami. Nihm polnilne 
baterije tipa AA 1,2 Volt (baterije so lahko v zadnjem delu opreme - oprema z motorjem v 
spodnjem delu -, ali v nekaterih modelih na vrhnjem delu). Življenjska doba baterije je 
običajno od 2 do 3 let, glede na število ciklov napajanja in temperaturo okolice. Po tem času 
je treba zamenjati baterijo z novo z enakimi značilnostmi. Na DMLP digitalnem zaslonu se bo 
prikazalo sporočilo, ki uporabnika obvešča, da je baterijo potrebno zamenjati. 
V primeru dolgoročnega izklopa naprave iz električnega omrežja (3-6 mesecev), se lahko 
življenjska doba baterije močno skrajša. Zaradi tega predlagamo, da je sistem vedno 
vklopljen.  
V primeru izpada električne energije bo baterija v dobrih pogojih ohranila DMLP aktiven 12 
ur, v katerih je zagotovljeno snemanje podatkov. Po tem času se bo DMLP samodejno 
izklopil. Po 12 urah se bo DMLP izklopil. Ponovna vzpostavitev normalne moči se bo 
samodejno obnovila in samodejno znova zagnala opremo.  
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9. REDNO IN PROGRAMIRANO VZDRŽEVANJE 

 
 
Podatki v tem poglavju so namenjeni končnim uporabnikom, bodisi kot nespecializiranemu 
osebju ali delavcem, ki običajno opravljajo vzdrževalna dela. 
 
9.2 Zunanje in notranje čiščenje opreme 
 
Naprava se temeljito očisti v naši tovarni pred dostavo.  
Priporočamo pa, da pred uporabo očistite notranjost naprave. Pred vsakim čiščenjem 
preverite, ali je napajalni kabel izključen. Prav tako predlagamo, da čiščenje notranjosti in 
zunanjih površin aparata izvedete vsaj dvakrat letno. 
Za več podrobnosti glejte spodnji odstavek:  
− Čistila: voda in neabrazivna nevtralna čistilna sredstva. NE UPORABLJAJTE TOPIL ALI 

RAZREDČIL.  
− Metoda čiščenja: Za čiščenje notranjosti in zunanjega dela ohišja uporabite krpo ali 

gobo, namočeno v ustrezno čistilno sredstvo  
− Razkuževanje: ne uporabljajte snovi, ki lahko spremenijo osnovne značilnosti shranjenih 

materialov. 
− Izpiranje: uporabite krpo ali gobo, namočeno v čisto vodo. NE UPORABLJAJTE 

CURKOV VODE. 
− Frekvenca: vsaj dvakrat letno ali v različnih intervalih, v skladu z vrsto shranjenih 

farmacevtskih proizvodov. 
− Zaslon na dotik ECT-F in zaslon TFT je treba očistiti s krpo, navlaženo z vodo. 
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15. DIAGNOSTICIRANJE 

 
V spodnji tabeli so naštete najpogostejše napake, možni vzroki zanje in kako jih odstranimo.  
 

OPIS NAPAKE / IKONA MOŽEN VZROK REŠITEV 

 
Naprava se ne vklopi. 
 

 
Regulator nastavljen na »Stand 
by« (stanje mirovanja). 
Izpad električne energije. 
 
Pokvarjen regulator. 

 
− Vklopite stikalo na 

regulatorju.  
−  
− Preverite vtič, vtičnico, 

varovalke, električni linijo. 
− Pokličite servis. 

 
Oprema se ne hladi.  
 

 
Napaka na hladilnem sistemu.  

 
− Pokličite servis. 

 
Hladilnik je glasen. 

 
Aparat ni poravnan. 
 
Gibljivi deli se dotikajo varovala. 
 
Vijaki odviti. 

 
− Preverite, ali je naprava 

poravnana. 
− Prepričajte se, da se 

ventilatorji ali cevi ne dotikajo 
drugih delov. 

− Privijte vijake. 
− Poiščite, kje vibrirajo kovinski 

deli/cevi.  
− Če težava ni odpravljena, 

pokličite servis. 
 

 
Na pladnju za odcejanje se 
nabira voda ali led. 

 
Cevka za kapljanje je 
zamašena. 
 
Aparat ni poravnan. 
 

 
− Očistite cevko za kapljanje in 

preverite, ali je aparat 
naravnan.  

− Če težava ni odpravljena, 
pokličite servis. 

 
Prisotnost ledu na 
uparjalniku ali na 
shranjenem materialu.  

 
Nepravilna uporaba opreme. 
 
Vrata ne tesnijo. 

 
− Čas za odpiranje vrat 

nastavite na minimum. 
− Izklopite aparat in ga 

izključite iz električnega 
omrežja, dokler se 
popolnoma ne odtali in ga 
nato ponovno vklopite. 

− Preverite tesnila na vratih. 
− Če težava ni odpravljena, 

pokličite servis. 
 
Zamrzovalnik ne dosežen 
nastavljene temperature.  

 
Temperatura okolja je previsoka 
ali pa hladilna enote nima plina. 

 
− Ustvarite ustrezno 

temperaturo okolja (glej 
klimatske razrede na tablici s 
tehničnimi podatki).  

− Pokličite servis. 
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Ponavljajo se alarmi za 
previsoko/prenizko 
temperaturo.  

 
Napačno nastavljeni limiti za 
najvišjo/najnižjo temperaturo.  

 
− Primerjajte nastavljene 

omejitve z nastavljenimi 
delovnimi vrednostmi. 

 
UPARJALNIK ALI 
PRENIZKA 
TEMPERATURA 
UPARJALNIKA 
 

 
Ventilator uparjalnika je 
zataknjen in/ali se je na 
uparjalniku nabral led. 
 
Pokvarjen grelec odtajevanja. 
 

 
− Preverite ventilator 

uparjalnika, ki se nahaja v 
notranjosti opreme. Če 
ventilator deluje, izklopite 
napravo in odklopite 
hladilnik, dokler se led  
popolnoma ne raztopi. Znova 
vklopite napravo. 

− Če težave ne morete 
odpraviti, pokličite servis. 

 
KONDENZATOR ALI  
PREVISOKA  
TEMPERATURA 
KONDENZATORJA 
 

 
Kondenzator je verjetno nehal 
delovati.  
 
Kondenzator je zamašen.  
 

− Preverite, ali je naprava 
nameščena v okolju z 
ustreznim kroženjem zraka in 
s pravilno stopnjo 
temperature/vlažnosti (glej 
klimatske razrede na ploščici 
s tehničnimi podatki). – 
Zračne reže nikakor ne 
smejo biti pokrite (naša 
oprema ni namenjena za 
vgrajevanje v drugo 
pohištvo). 

− Preverite pravilno delovanje 
ventilatorja kondenzatorja in, 
ali je morebiti oviran. - Če 
niso prisotni zgoraj navedeni 
pogoji, odklopite napravo iz 
električnega omrežja in jo 
ponovno vklopite.  

− Če težava ni odpravljena, 
pokličite servis. 

 
 
UMAZAN KONDENZATOR 
 

 
Kondenzator je verjetno 
zamašen ali zaprašen.  

 
- Izklopite napravo, odklopite 

jo iz električnega omrežja in 
jo očistite v skladu z navodili 
(v meniju z VAJAMI ali 
ročno). Nato napravo 
ponovno priključite in 
vklopite.  

- Če težava ni odpravljena, 
pokličite servis. 
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DELOVANJE 
KOMPRESORJA 

 
Kompresor nepretrgoma deluje 
24 ur.  
 
Okolje pretoplo. 
 
Primanjkuje hladilnega plina. 
 
Nepravilna uporaba naprave, 
npr. prepogosto odpiranje vrat 

 
− Preverite, ali  je naprava 

nameščena v okolju z 
ustreznim kroženjem zraka in 
s pravilno stopnjo 
temperature/vlažnosti (glej 
klimatske razrede na ploščici 
s tehničnimi podatki). – 
Zračne reže nikakor ne 
smejo biti pokrite (naša 
oprema ni namenjena za 
vgrajevanje v drugo 
pohištvo). 

− Preverite, ali ventilatorji 
delujejo nemoteno in 
odstranite morebitne ovire. 
Če ne gre za nobeno od 
zgoraj naštetih motenj, 
napravo za nekaj sekund 
izklopite in ponovno vklopite.  

− Če težava ni odpravljena, 
pokličite servis. 

 
ELEKTRODA S1 – S2 – S3 
– S4 
 
 
 
 

 
Napaka elektrode S1  
(komora) 
 
Napaka elektrode S2  
(uparjalnik) 
 
Napaka elektrode S3  
(kondenzator) 
 
Napaka elektrode S4 
(vlažnost) 
 
Napaka elektrode S1 m (DMLP) 
 
Napaka elektrode S2 m (DMLP) 
 

 
− Pokličite servisno službo (če 

gre za napako elektrode S1, 
je zagotovljeno delovanje 
opreme). 

 
ČAS ODTAJANJA 

 
Pokvarjen grelec za odtajevanje 
povzroča kopičenje ledu na 
uparjalni tuljavi ali v tlačni cevi. 
 
Temperatura okolice nižja od 10 
° C 

 
− Izklopite napravo, odklopite 

jo iz električnega omrežja, 
dokler ni popolnoma 
odtajana in jo  znova 
vklopite.  

− Preverite klimatski  delovni 
razpon modela na tablici s 
podatki. 

− Če težava ni odpravljena, se 
obrnite na servis. 
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h00 : m 00 

 
Baterija nadzorne plošče ECT-F 
skoraj prazna (Naročniška 
številka za baterijo BAT004)  

 
− Izključite napravo, odklopite 

jo iz električnega omrežja, 
dokler ne zamenjate baterije 
in jo znova vklopite.  

− Naprava bo samodejno 
zahtevala vnos datuma in ure 
zamenjave baterije.  

− Če težava ni odpravljena, 
pokličite servis. 

 
 
POMOŽNA ENOTA 
 
Samo za modele »TWIN« 
 
 

 
Možna porušitev enega od dveh 
hladilnih sistemov (A ali B) ali 
začasna komunikacijska 
napaka med njima. 

 
− Izključite napravo in jo 

odklopite iz električnega 
omrežja za nekaj sekund; 
ponovno vklopite. 

− Če težava ni odpravljena, 
pokličite servis. Okvarjena 
hladilna enota bo prenehala 
delovati, medtem ko bo 
pravilno delovanje opreme 
zagotavljala pomožna enota. 
 

 
NAPAKA BATERIJE  

 
Napaka akumulatorske baterije 
vmesnega pomnilnika in se ne 
napolni, tudi v najdaljšem 
dovoljenem roku (Naročniška 
številka za baterijo BAT005)   
 

 
− Zamenjajte akumulatorsko 

baterijo.  
− Če težave ne morete 

odpraviti, pokličite servis. 

 
STIKALO VRAT 

 
Možna okvara mikro stikala 
vrat. 

 
− Z odpiranjem in znova 

zapiranjem vrat preverite, ali 
je sporočilo pravilno. Če je 
sporočilo napačno, izklopite 
napravo, jo izključite iz 
električnega omrežja in jo 
nato ponovno vklopite.  

− Če težava ni odpravljena, se 
obrnite na servis 
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Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij  
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij  

tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo. 

Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE  in s tem skrbeti za nemoten potek dela  
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem. 

 

 
 

DEJAVNOSTI SERVISA:  

inštalacije  |  redno in izredno vzdrževanje  |  deinštalacije odsluženih aparatur in opreme 
demonstracije delovanja opreme  |  nastavitve parametrov in modifikacije  |  kalibracija 

 

 
Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas ! 

 

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte  
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo. 

 

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve  
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija. 

 
V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko: 
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si  

 
 
 

 
 

 
Certifikat ISO 9001  |  Akreditacijska listina LK-023  |  Člani protikoruptivne organizacije TRACE  |  Certifikat Družini prijazno podjetje 


